
Referat af bestyrelsesmøde hos Niels Peter, d. 26/2 2012 
Tilstede: Niels Peter Vejrup, Helge Sørensen, Svend Christensen, Pernille Sandø, Jens Knudsen og Solvej 
Lemming 
Ikke til stede: Natascha Friis 

 
1. Indkommende forslag til GF 

De udefra kommende forslag, der er underskrevet er godkendt.  
2. Generalforsamling 

På valg: Helge, Natascha (for et år), Pernille og Solvej. 
Niels Peter undersøger med Dirigent og har forspurt Andreas Duus om han ønsker at være dirigent. 
Sted: Kolt forsamlingshus  

Æresmedlemmer bliver et punkt på dagsorden.  
3. Økonomi 

58 507,85 kr. i kassen, der er ikke nogen udestående regninger. Dog er det et problem at folk ikke 
oplyser deres navn i forbindelse med overførelser. 

4. Bladet 
Der har været flere positive tilbagemeldinger.  
Prisliste ændringer: 

Hel side i farve annonce pr. år 1500 kr. 
Hel side i sort-hvid annonce pr. år 900 kr. 
Halv side sort hvid annonce pr. år 500 kr. 
Vi undersøger alle om der er nogen der ønsker at reklamer i vores blad. 

5. Butikken 
Uændret, da vi ikke kan have et kæmpe lagre liggende.  

6. Sponsorer 
Sendes til Helge og han laver en standart sponsor kontrakt.  

7. Hjemmesiden 
De hingste der ikke er betalt for, vil ikke være at finde på hjemmesiden og bladet fremover.  

8. Skuer  
Martin Bloch har sagt ja til at være dommer ved Roskilde, Odense og Herning. Emil Kjelde har sagt 
ja til at være racerepræsentant ved Herning. Der bliver arbejdet videre med årets dyrskuehaflinger. 
Der vil kun gives ærespræmier så vidt økonomien tillader det, hvilken den umiddelbart ikke ser ud til 
at kunne bærer.  

9. Kåring, dommer m.v. 
HS har givet tilsagn om at afholde DM sammen med vores kåring, derudover er der overvejelser om 
at afholde showklasser om søndagen, så kåringen strækker sig over 2 dage. Der er bestilt dommer 
fra WHF. 

10. Orientering samarbejde andre racer 
Vi afventer referatet, dog er vi meget positive omkring oplægget.   

11. Tilmelding referater 
Der skal sendes mail til sekretæren om at man ønsker at modtager dette, da der er mange 
mailadresser der ikke modtager referaterne. Sole1@ju.dk 
 
 
Solvej Lemming 

 


